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Konsten att doda en svart man
Den omtalade domen i 
Klippanmalet - gallande 
mordet pa en svart man - 
innehaller manga under- 
liga resonemang. Hov- 
rattens ledamoter ar 
knappast rasister; men 
om de hade varit det, 
skulle domen antagligen 
inte ha sett annorlunda 
ut, skriver filosofen 
Fredrik Stjernberg.

TTovralisdomen i Klippanfal- 
let. mordet pS Gerard 

.A. jB..Gbeyo, har upprdrt manga. 
tK'h det med ralta.

Direkt efier domsluiel kallades 
domen rasisiisk, vilkel i .samman- 
hanget var begripligi. Under som- 
maren har den upprdrdhelen val 
lagt sig nagot, men eftersom do
men dverklagats fmns det anied- 
ning all tilta niirmare pa fallet.

Grovl vallande
En lasning av domen visar alt 

det Finns flera anmarkningsviirda 
faklorer i denna dom. Overvagan- 
dena som ledde till alt den huvud- 
ataiade, som vi kan kaila Sten. 
ddmdes fur grovt vdllande till an- 
nans ddd. och inte for mord 
(tingsrallens utslag). ser inte siir- 
skilt dvertygande ut; dverviigan- 
dena i pdfdljdsfragan (viird hos 
sociailjiinsten i stallet for fangel- 
se) visar upp en del markiiga oin- 
stiindigheter; resonemangel i ska- 
destandsfragan (inget skadestand 
till Gbeyos narniastc anhdriga) 
'bar en del olustiga inslag. Lai mig 
la dessa punkler i lur och ordning.

Fbrsl den juridiska bedbnming- 
en i brollmaiet. Tva saker spelade 
en slor roll nar man kt>m Tram till 
att det var fraga om vAllande och 
inte mord. Dels alt det ar vansk- 
ligt alt uttala sig om uppsatet. dels 
alt Sten efier all ha huggii ner 
Gbeyo var fbrvanad over all det 
hade gall sa Ijill. "Da det galler 
fragan om (Slens| uppsat ock.sa 
omfallat att berdva [Gbeyo) livet 
kan vare sig |sic| I.Slens) allman
na rasisliska insUillning eller bans 
omviltiiude ullalandcn med hotel- 
ser mol invandrare under kviillens 
hesdk pa Krogixlilen lilliiggas |sicl 
nagon avgdrande betydelse."

Hovriitlen avsiar fran alt dra mV 
gon siiker slutsats om Slens upp- 
sal. I domen star del inte mycket 
om bans alliniinna rasisliska in- 
stiillning eller om vilka slags ho- 
telser ban hade kommil med un
der kvallen. men pa annnt sliille i 
domen framkommer del alt ban 
hade samrdre med fdrelradare for 
VAM. .Samtidigl sags diir all sani- 
rdret framst var ell uttryck ft>r da- 
lig sjalvkiinsla och en siiu att hav- 
da sig.

I uppsalsfragan ser det snarasl 
ut som om eveniuella rasisliska 
inslag i Slens fdrestaliningsvnrid 
inte har spelal nagon som heist 
roll; rasismen viigs darenmi in nar 
pafoljden skall bestammas (inte 
for'all den spelar nagon roll diir 
heller, men diir fdrs alminstone elt 
visst resonemang kring saken).

Tilliiggas kan all man har valt 
att i de HeNta sammanhang iro pS 
Stens kumpan (vi kallar honom 
Ntsse). som sags ge etl irovardigl 
intryck, iiven nar det talar till bans

nackdel. Enligt Nisse skall Sten 
tv3 ganger under fiirfdljandei ha 
frugal "Ska vi sticka ner han?*’. 
Sten fumekar delvis delta (han har 
frdgat niigot sSdant under fbrfol- 
jandel, men inte menat det riktigt 
s3).

Vad galler bans reaktion efter dd- 
det drnr man daremot gladeligen de 
mest 15ngtg5ende slutsatser i upp- 
sStsfr^gan; "Del bor ocksS fastas 
vikt vid alt (Sten] uppenbarligen 
chockats av hiindelsen och verkal 
bverraskad av hur lalt kniven hade 
triingl in i kroppen p5 (Gbeyol. 
Denna reaktion lyder narmast pi all 
han inte riiknat med mer an att kni
ven skulle tillfoga (Gbeyo) en mera 
begransad skada."

Hela della resonemang ar nar
mast bisarrt. All en person chock- 
as av all for fbrsia gingen ha ihjal 
en annan manniska sager ingen- 
ling om uppsitet; del ar bara kall- 
hamrade yrkesmordare i B-Filmer, 
eller personer som ar vana vid all 
doda. som dodar utan alt rora en 
min. Aven en person som i minsta 
detalj hade planerat alt knivdoda 
en annan manniska skulle for- 
modligen forvinas av hur liitl kni
ven slank in i brbstkorgen pi 
mordoffrei. Hela lanken all man 
skulle kunna nvsiklligt sticka en 
kniv i brdstet pi en annan med av- 
siklen alt bara rispa ar belt enkelt 
konslig. Frigan varfdr Sten, om 
det inte var uppsitligt. inte gjnrde 
nigra ansatser till alt ringa ambu- 
lans. berbrs inte alls i domen.

Formildrande
Konlentan av hovraltens be- 

dbmning blir diirfdr att det nog 
inte var frigan om ett uppsitligt 
dbdande. eftersom man inte vigar 
dra nigra slutsatser oin Stens av- 
sikter utifrin bans uttalanden och 
bvriga beteende. och hansMgeran- 
de efier didet. som iir fdrenligl 
med i slorl sett vad som heist, .ses 
endast .som en formildrande om- 
sliinjJighet.

Sedan (werviigandena bakom 
val av pafdijd. Vid liisningen fir 
man imrycket all man till en del 
har blandal samman frigan om 
broitsruhricering och fragan om 
pafbljd. Del ser ui som om man 
hur undvikil att falla Sten f(>r 
mord. diirtor all om man hade 
gjori del. sa skulle man ivingais 
d()ma honom till fiingclse. Nu tog 
man i for alt kunna dbiiia till vard 
i stallet.

Resullalcl av dessa anslriing- 
iiingar blir att det inte finns plats 
for att se Stens rasism som en fbr- 
svarande omstandighel. trots den 
nya lagen fran 1994 som sladgar 
della. Delta ar i och for sig begrip
ligi - kanske racker dessa fbrsvi- 
rande omsiandigheier inte till for 
atl ge fiingelse. Daremot ar det 
olyckligl. fitr resultatet blir hndd 
att niir alia faklorer i domen viigs 
samman. si spelar del rasisliska 
molivel ingen roil, trots lagstifta- 
rens intenlioner. Niir den bakom- 
liggande rasismen fdrsvann vid 
bedomningen av uppsitet, si iter- 
star egentligen "bara" etl hell 
vanligt knivmord.

Si after en del funderinpr 
dbins Sten till vard inom social- 
ijanslcn. Det bdr noleras atl Sten 
redan varddmd till vird inom so- 
cialtjansten vid tiden for mordet 
(efier atl ha misshandlat en .skol- 
kamrat). Hur gick del med den 
domen? ScKlalnamnden hittade

en si kallal 12-hem it Sten. men 
liinsriitten beslbt att inte faststalla 
beslulet, si Sten lamnade ulred- 
ningshemmet. Socialnamnden be- 
stimde .sig efter ett tag for att om- 
handerta Sten igen.'och virdarbe- 
te inleddes. Men efter ilta veckor 
avslog lansratten socialnamndens 
ansokan om fort.satt vird. eftersom 
Sten nu samtyckle till den virdplan 
som hade upprdttats. Hux flux for- 
svann Sten (ill annan orl. si 
virdplanen fungerade inte alls.

Framover skulle det 
alltsS vara billigare att 
ha ihjal flyktingar frSn 
tredje variden an rika 
svenskar, for att inte 
tala om till exempel 
japaner. Se dar en 
intressant gradering 
av manniskovardet.
En smula krypliskt skriver rat

ten: "Med hiinsyn till atl (Sten) li- 
digare undandrog sig den vird 
vartill han samtyckt. miste det nu 
kunna antas att han - iiven om han 
sjiilv inte skulle samlycka till det 
- likval kommer att bli foremil 
for den vird och behandling som 
socialnamnden avser alt bereda 
honom."

Skrivfel?
Man fir anta att det ror sig om 

etl skrivfel, for inte kan det val 
bara vara en from forhoppning att 
man skall kunna virda Sten enligt 
planema?

Si till skadestind.skraven. Dels 
ar del enligt flera juri.ster hell en- 
kelt inte sanl atl anhdriga inte 
skall fa skadestand vid villan- 
debrotl. Men i just della fall finns 
en direkt motbjudnade oinstan- 
dighel. Om Gbeyo hade dvcrlevl, 
sa hade fdrdvarna ddmls till 
mordfdrsdk. eller dripfdrsdk. el- 
Icr grov misshandel (i hovriilten 
hade delta viil i och for sig iindruts 
till nllnuinfarlig virdsidshet eller 
nagot i den .stilen).

I delta fall hade Gbeyo till- 
ddmls elt skndestind. kanske inte

stort (sidan ar Ju svensk praxis), 
men andi ett .skadestind. Hovral
tens beddmning i det aktuella fal
let ar ju att inget skade.stind skall 
utgi till de anhdriga (hur ir man 
dock inte enig). Resultatet av del
ta ar att fdrdvarna faktiskl Tick ra- 
batt pi att ha ihjiil Gbeyo. En 
skammens rabatt. Men delta ar 
inte den enda rabatten i domen.

En namndeman, vill i en biluga 
ansluta sig till tingsrattens dom, 
men hon vill satta ner skadestin- 
det till 2 000 kr till var och en av 
milsagandena. Har kan man inte 
se annat an att hon har gitt pi ta- 
lel om att skadeslindet borde sat- 
las ner. for att levnadsstandarden 
ar lagre i Afrika.

Framover skulle det alltsi vara 
billigare alt ha ihjal flyktingar 
frin tredje variden an rika svens
kar. for att inte tala om till exem
pel japaner. Se dar en intressant 
gradering av manniskovardet.

Kanske har denna namndeman 
(och de som fdrst kom med delta 
argument for att siinka skadestin- 
det) oroat sig for alt om man skul
le betala fulit ut, si .skulle Sverige 
snarl invaderas av fattiga negrer 
som inte bnskar sig nigot battre 
an alt bli ihjalslagna, si att deras 
familjer hemma i plit.skjulen kan 
fi del bra.

Var di domen rasistisk? Nalur- 
ligtvis ar den inte rasistisk i en 
sniiv mening: ingenstans stir det 
an Sten kunde fa gbra som han 
ville Ulan att b^straffas, darfbr att 
den dodade var en svart man. Men 
del var viii knappast det som av- 
sigs.

Frigan ar darfbr om domen var 
rasisiisk i nagon intressantare me
ning. Har ar det inte latt all ge ett 
alldeles klart svar. Hiir och var 
kan namligen en sorts bverslatan- 
de aningsibshet anas, som nar 
man helire hanvisar till omognad 
an till ullalul rasisliska motiv som 
bakgrund till didet.

Enda anledningen till all bli ra- 
sisl verkar vara omognad eller 
svag sjalvkiinsla. kanske etl be- 
hov av att havda sig. Om det bara 
vore si vill. I brottsaminanhang iir 
denna aningsibshet farlig. Dels 
fur att bristande mognad med 
mera niistan alllid ses som en fbr- 
niildrunde omstiindighel vid be-

dbmning av hrottsliga handlingar 
och utmiitning av straff, dels fbr 
alt samhallels beredsKap mol ra- 
si.stiska vildsdid fbrrycks och 
handlar om fe! saker. Del har de 
senaste iren funniis en lendens 
hos riiltsvasendet att likna rasistis- 
ka did vid pojkstreck.

Pi annat sta//e / domen 
framkommer det att 
han hade ett samrdre 
med fdretradare for 
VAM. Samtidigt sags 
dar att samrdret framst 
var ett uttryck for dilig 
sjaivkansla och ett satt 
att havda sig.

Sammanfattningsvis kan sagas 
ad hovrattens ledamoler knappast 
iir rasister; problemet iir bara att 
otn de verkitgen hade varit rasis
ter. si .skulle domen antagligen 
inte ha sed s5 viirsl annorlunda ut.

FREDRIK STJERNBERG

”PS samma satt som psyko- 
login forefaller mig vara en 
ofta alltfor godtycklig disci- 
plin, som hela tiden veder- 
laggs av det manskliga be- 
teendet, dessutom nastan 
belt onyttig nar det galler 
att levandegbra manniskor 
- pS samma satt tycks mig 
psykoanalysen vara en tera- 
pi, reserverad for en social- 
grupp och en kategori av 
manniskor, som jag inte 
tillhbr."

Ur Min sista suck 
(1982).

Av Luis Bunuel
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